
DIÁRIO OFICIAL DO munICípIO
instituído pela lei nº 030 de 12 de Maio de 2009

adMinistração do excelentíssiMo sr. prefeito Maurício Marques dos santos

ano Vii– nº 2115– parnaMiriM, rn, 10 de agosto de 2016  – r$ 0,50

AtOs DO pODeR exeCutIvO

pORtARIAs
seARh

Portaria nº 582/2016, 13 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-
mília a  servidora, nélio nicolau da silva, matrícula nº 3689, 
auxiliar de secretaria, lotada na secretaria Municipal de saúde, 
que acompanhará sua esposa, pelo período de 60(sessenta)
dias, conforme conclusão Médica nº. 561 de 30.06.2016, nos 
períodos de 27.06.2016 a 25.08.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

 
FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº 583/2016, 13 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-
mília a  servidora, natalia tavares pinheiro, matrícula nº 11434, 
professor do ensino fundamental, lotada na secretaria Munici-
pal de educaçãio e cultura, que acompanhará seu filho, pelo 
período de 05(cinco)dias, conforme conclusão Médica nº. 574 
de 05.07.2016, nos períodos de 04.07.2016 a 08.07.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº 584/2016, 13 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder licença por Motivo de doença em pessoa da 
família a  servidora, Mariana de Vasconcelos pinheiro, matrí-
cula nº 10570, Professor de Geografia, lotada na Secretaria 
Municipal de educaçãio e cultura, que acompanhará sua filha, 
pelo período de 45(quarenta e cinco)dias, conforme conclusão 
Médica nº. 579 de 05.07.2016, nos períodos de 29.06.2016 a 
12.08.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

 
FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº 585/2016, 13 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder licença Maternidade à servidora Maria do socorro 
Érica Moreira de sousa, matrícula nº 20293, agente comunitario 
de saúde, lotada na secretaria Municipal de saúde, pelo período 
de 120 (cento e vinte) dias, conforme conclusão Médica nº. 557 
de 30.06.2016, no período de 17.06.2016 a 14.10.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 117 da 
lei nº. 140/69  estatuto dos servidores públicos do Município 
de parnamirim-rn.

 
FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº 586/2016, 14 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder, licença prêmio fracionada à servidora, Maria 
da conceição Batista Ventura matrícula nº 4392, ocupan-
te do cargo auxiliar de serviços gerais, do quadro desta Mu-
nicipalidade, lotada na secretaria Municipal de administra-
ção e recursos Humanos (2° Juizado especial cível), a partir 
de 18/07/2016 a 16/08/2016, referente ao quinquênio de 
27/04/2000 à 27/04/2005, com amparo nos artigos 124 e 
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125 da lei nº 140/69, do estatuto dos servidores públicos do 
Município de parnamirim.

     
FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº: 587/2016, 15 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

suspender, a pedido, o gozo de férias do servidor, Henrique 
daMasceno ferreira, matricula nº. 1912, no cargo de coor-
denador de orçamento e finanças lotado na Secretaria Munici-
pal de assistência social, com efeitos retroativos a 01/07/2016 
referente ao período aquisitivo de 2012/2013, com amparo le-
gal no artigo 97, inciso 1°, do estatuto dos servidores públicos 
do Município  parnamirim.

FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº: 588/2016, 15 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

suspender, a pedido, o gozo de férias da servidora, MilÂ-
nia trindade BeZerra, matricula nº. 7692, Merendeira, lota-
da na secretaria Municipal de educação e cultura, com efeitos 
retroativos a 01/07/2016 referente ao período aquisitivo de 
2013/2014, com amparo legal no artigo 97, inciso 1°, do esta-
tuto dos servidores públicos do Município  parnamirim.

FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº: 589/2016, 15 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

suspender, a pedido, o gozo de férias do servidor, Hideral-
do Batista da silVa, matricula nº. 772, escriturario, lotado 
na secretaria Municipal de tributação, com efeitos a partir de 
01/07/2016 referente ao período aquisitivo de 2013/2014, 
com amparo legal no artigo 97, inciso 1°, do estatuto dos servi-
dores públicos do Município  parnamirim.

FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

Portaria nº. 590/2016, 15 de julho de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e recur-

sos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder licença paternidade de 5 (cinco) dias ao servidor 
Marcelo Marckson sales de oliveira, matrícula nº 126165, orien-
tador social, lotado na secretaria Municipal de assistência social, 
conforme Certidão nº 89075, do Livro A-328, fls. 135, em virtude 
do nascimento de Victória emanuelle silva de oliveira, nascida em 
08/06/2016, com efeitos retroativos ao período de 08/06/2016 
a 12/06/2016, com amparo legal no artigo 10, parágrafo 1º, dos 
atos das disposições constitucionais transitórias.

FranCiSCo daS ChaGaS rodriGueS de SouSa
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

extRAtOs
semeC

muniCíPio de Parnamirim

extrato do terceiro terMo aditiVo ao contrato nº 
153/2013. contratantes: Município de parnaMiriM / iMedia-
ta iMperMeaBiliZaçÕes e serViços ltda. oBJeto: prorrogar o 
contrato de prestação de serviços de dedetização, a serem realiza-
dos nas escolas, centros infantis e na sede da secretaria Municipal 
de educação e cultura – Vigência: até 31 de dezembro de 2016 
- recursos: próprios (iptu/icMs/fpM/ipVa)/salário educação - 
eleMento de despesa: 3.3.90.39 – outros serviços de terceiros 
– pJ. - fundaMentação legal: pregão eletrônico nº 017/2013, 
art 57, § 1º, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. par-
namirim/rn, 06 de julho de 2016.

joSÉ rildo martinS CruZ
secretário Municipal de educação e cultura

 
muniCíPio de Parnamirim
 
extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato n° 

113/2015. contratantes: Município de parnaMiriM / pani-
ficadora delícia de pão eirele-Me. - oBJeto: prorrogação do 
contrato de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e 
não perecíveis destinados a merenda escolar do programa Mais 
educação, por 90 (noventa) dias, 06 de agosto a 05 de novembro 
de 2016, para fins de pagamento. - RECURSOS: Próprios (F.P.M/
icMs/iptu/ipVa)/pnae - eleMento de despesa: 3.3.90.30 - Ma-
terial de consumo - fundaMentação legal: pregão eletrônico nº 
027/2015 e artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. parnamirim/rn, 01 de julho de 2016.

 
joSÉ rildo martinS CruZ

secretário Municipal de educação e cultura

extRAtOs
seARh

muniCíPio de Parnamirim

extrato da ata de registro de preços 
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PreGÃo eletrÔniCo nº 41/2016

espécie: ata de registro de preços. objeto: formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando o 
fornecimento de materiais destinados à secretaria Municipal de 
educação e cultura. Vigência: 27/07/2016 a 27/07/2017; Mo-
dalidade de licitação: pregão eletrônico para registro de preços 
nº 41/2016; processo nº 319.837/2015; contratada: infinit 
coMÉrcio e representação eireli; lote 09: Valor global esti-
mado: r$ 100.499,96 (cem mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos) - fundamento legal: decreto nº 
3.931/2001 e lei nº 10.520/2002. signatários: francisco das 
chagas rodrigues de sousa - secretário Municipal de administra-
ção e dos recursos Humanos e Helder tiengo sarto pela empresa

 
muniCíPio de Parnamirim-rn

eXtrato da ata de reGiStro de PreÇoS
PreGÃo eletrÔniCo nº 41/2016

espécie: ata de registro de preços. objeto: formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando 
o fornecimento de materiais destinados à secretaria Municipal 
de educação e cultura. Vigência: 27/07/2016 a 27/07/2017; 
Modalidade de licitação: pregão eletrônico para registro de 
preços nº 41/2016; processo nº 319.837/2015; contratada: 
Águia Branca coMÉrcio e serViços ltda; lotes 08 e 14: Va-
lor global estimado: r$ 42.087,76 (quarenta e dois mil, oitenta 
e sete reais e setenta e seis centavos) - fundamento legal: de-
creto nº 3.931/2001 e lei nº 10.520/2002. signatários: fran-
cisco das chagas rodrigues de sousa - secretário Municipal de 
administração e dos recursos Humanos e Mara elilia Zanatta 
pela empresa

 
muniCíPio de Parnamirim-rn

eXtrato da ata de reGiStro de PreÇoS 
PreGÃo eletrÔniCo nº 41/2016

espécie: ata de registro de preços. objeto: formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura 
aquisição de materiais destinados à secretaria Municipal de 
educação e cultura. Vigência: 25.07.2016 a 25.07.2017; Mo-
dalidade de licitação: pregão eletrônico para registro de pre-
ços nº 41/2015; contratada: ítaca eireli; lotes 10, 12, 15 e 
16. Valor global estimado: r$ 119.365,62 (cento e dezenove 
mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois cen-
tavos) - fundamento legal: decreto nº 3.931/2001 e lei nº 
10.520/2002. signatários: francisco das chagas rodrigues de 
sousa - secretário Municipal de administração e dos recursos 
Humanos e ismael geovani reichert pela empresa.

 

extRAtOs
sesAD

muniCíPio de Parnamirim

extrato do contrato nº 077/2016 – contratantes: 
Município de parnaMiriM / linde gases ltda - oBJeto: 
contratação de empresa especializada no fornecimento de ga-

ses medicinais, com locação de cilindros e tanques, incluindo 
locação de cilindro portátil em alumínio para oxigênio com regu-
lador e fluxômetro integrado ao cilindro com capacidade de até 
1,0 M3 a 200 Bar de pressão, e serviços de locação de fonte de 
ar medicinal, bomba de vácuo medicinal e de assistência téc-
nica preventiva e corretiva nas centrais back-up e assistência 
técnica corretiva nas redes de gases canalizadas nas unidades 
Hospitalares dos respectivos gases, incluindo a troca de kits de 
reparos nos postos de consumo (mola, pino e arruela de veda-
ção), quando necessário, atendendo aos hospitais da rede mu-
nicipal de saúde de parnamirim.  Valor gloBal estiMado r$ 
1.413.398,40 (Hum milhão, quatrocentos e treze mil, trezentos 
e noventa e oito reais e quarenta centavos). VigÊncia: 12(doze) 
meses - recursos: fMs/paB fixo/Mac-sus-plena; 02.052 – 
fundo Municipal de saúde; 10.122.002.2300 – Manutenção e 
funcionamento da unidade; dotação orçamentária: 3.3.90.39 
– outros serviços de terceiros - pJ. fundaMentação legal: 
pregão nº 072/2015 lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. parnamirim/rn, 06 de junho de 2016.  

 
henriQue eduardo CoSta

secretário Municipal de saúde
 
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

extRAtOs
semOp

muniCíPio de Parnamirim

extrato do quinto terMo aditiVo ao contrato n°.002/ 
2014. contratantes: Município de parnaMiriM / iM co-
Mercio e terraplanageM ltda – cnpJ: 08.288.581/0001-
10 - oBJeto: prorrogação dos prazos de execução e de vi-
gência por mais 180 (cento e oitenta) dias, de 04.07.2016 a 
30.12.2016 e de 01.11.2016 a 29.04.2017, respectivamente, 
referente aos serviços de Manutenção Viária em Vias asfalta-
das na cidade de parnamirim, diversos Bairros, parnamirim/
rn. Modalidade de licitação: concorrÊncia nº 006/2013 
- recursos: prÓprios (f.p.M/icMs/iptu/ipVa)/roYalties; 
02.230 – secretaria Municipal de obras públicas e saneamen-
to; 15.451.006.2025 – serviços de Manutenção Viária de ruas 
pavimentadas do Município; 4.4.90.51 – obras e instalações. 
fundaMentação legal: lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. parnamirim/rn, 01 de julho de 2016.

SÉrGio riCardo CarValho de araÚjo 
secretÁrio Mun. de oBras pÚBlicas e saneaMento

AtOs DO pODeR LegIsLAtIvO

pORtARIAs
seARh

eXtratoS

extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato n.º 
019/2015 - contratantes: cÂMara Municipal de parnaMi-



riM/ rMs da silVa coMercio de MoVeis eireli-Me, inscrita 
no cnpJ 13.165.472/0001-46, oBJeto: o presente i termo adi-
tivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato inicial, ou até 
a conclusão do novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro, a 
contratação de empresa especializada em serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, quando 
necessário, dos equipamentos que integram o patrimônio desta 
casa legislativa. fica o valor global estimado de r$ 20.199,96 
(Vinte Mil, cento e noventa e nove reais, noventa e seis centa-

vos). fica prorrogado a vigência dentro do período de: 30/07/2016 
a 29/07/2017, mantidas as demais condições do contrato atual 
– recursos: dotação orçamentária: 01.031.001.2000 – Manu-
tenção e funcionamento da unidade, no elemento de despesa 
33.90.39.00 – outros serviços de terceiros pessoa Jurídica, fonte 
101 – fundaMentação legal: art. 57, inciso ii, da lei federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. parnamirim/rn, 22 de julho de 
2016. ricardo HiraruY alencar gurgel – presidente da câ-
mara Municipal de parnamirim/rn.  
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